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Ministério Cuidar precisa
de apoio em suamissão
ONG desenvolve ações que beneficiam cerca de 550 famílias na Região
Metropolitana do Recife, Mata e Sertão. Donativos reduziram na pandemia

JULIANE MARINHO

local@diariodepernambuco.com.br

S
olidariedade, compromis-
so e dedicação são os va-
lores que regem a rotina

dos voluntários da ONG Minis-
tério Cuidar, responsáveis por
atender 550 famílias carentes,
moradores de rua e catadores
de lixo dos bairros do Arruda
e Campina do Barreto, na capi-
tal; Peixinhos, que fica entre o
Recife e Olinda; e comunidade
do Lixão, em Paudalho, além de
diferentes locais do Sertão per-
nambucano. Localizada na En-
cruzilhada, Zona Norte da capi-
tal, a instituição fundada há 15
anos realiza distribuição de ali-
mentos, roupas e sapatos.

Voluntários fazem a diferença nas comunidades pobres

DIVULGAÇÃO

A ONG promove projetos as-
sistenciais o ano todo, como o
Repartindo o Pão e o Nascer Fe-
liz, além de iniciativas em da-
tas comemorativas, a exemplo
do Dia das Crianças e do Natal.
A coordenadora do Ministério
Cuidar, Cleide Melo, explica co-

mo acontecem as ações: “O pro-
jeto Repartindo o Pão ocorre to-
dos os meses, com a distribui-
ção de jantar para as comunida-
des, um culto de agradecimen-
to e a entrega de uma cesta bá-
sica para cada família. Já o Nas-
cer Feliz busca conseguir enxo-

vais para as gestantes. Temos as
ações nas datas comemorativas,
como no Dia das Mães, Dia dos
Pais, Quaresma e Dia das Crian-
ças, nas quais doamos lanches,
cestas básicas e brinquedos. No
Natal Sem Fome, fornecemos
um jantar, na noite de Natal, e
também brinquedos.”

A organização conta com a par-
ticipação de dez colaboradores,
que fazem a diferença na vida
das pessoas em vulnerabilidade
social. Cleide destaca a grande-
za do voluntariado para a socie-
dade. “Para se tornar um volun-
tário, é preciso muito mais do
que querer ajudar. Ser voluntá-
rio é colocar as mãos na massa
e não medir esforços para fazer
o que se propõem. É ter dispo-
nibilidade, empatia, respeito e
comprometimento.”

A coordenadora salienta o

quanto as doações foram pre-
judicadas por causa da pande-
mia da Covid-19. Apesar das
adversidades, a ONG segue re-
cebendo apoio. “Tivemos uma
baixa muito grande nas arreca-
dações dos donativos, mas mes-
mo com bastante dificuldade,
as pessoas continuam fazendo
suas doações mesmo que pou-
cas”, afirmou.

Alimentos, brinquedos, rou-
pas e sapatos, em bom estado,
devem ser entregues na sede
da ONG, na Rua Engenho Ma-
jestoso, nº 70, Encruzilhada.
Já as contribuições financeiras
são feitas através da Caixa Eco-
nômica Federal, agência 0048,
operação 013, C/P: 060968-8, ou
pelo Pix 834.189.624-91. Mais in-
formações pelo (81) 98841-0089.

FÉRIAS

JardimeEconúcleo unemdiversão e ciência

Organização promove
projetos o ano inteiro, além
de ações especiais em
datas como Natal, Dia das
Mães e Dia das Crianças

O Jardim Botânico, na Zona
Oeste, e o Econúcleo da Jaquei-
ra, na Zona Norte, oferecem, de
hoje a domingo, uma série de
atividades gratuitas concilian-
do a temática da natureza e o
clima das férias. A programa-
ção é realizada pela Secretaria
de Meio Ambiente e Sustenta-

bilidade do Recife.
Hoje, às 9h, o Econúcleo pro-

move visita ao Centro Educati-
vo, espaço dedicado à educação
ambiental e a divulgação cientí-
fica sobre energias renováveis e
mudança do clima. Outra ativi-
dade será a oficina de xilogra-
vura sustentável.

À tarde, os visitantes poderão
participar da contação de estó-
ria em Cordel, com o tema Ener-
gia Limpa. As inscrições acon-
tecem das 9h às 9h20 e das 13h
às 13h20. A programação conti-
nua amanhã, sábado e domin-
go com oficinas, caminhadas e
contação de estórias.

Quem visitar o Jardim Botâ-
nico pode conferir, amanhã, a
Gincana Ecológica com explica-
ção sobre as árvores presentes.
No mesmo dia também haverá
caminhada ecológica. No sába-
do terá exposição, oficina e pa-
lestras. As inscrições serão às
10h na recepção do JBR.

Parque da Jaqueira vai
sediar atividades especiais

DIVULGAÇÃO/SMAS
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